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Grupy Roboczejdo'sprawKrajowej SieciObszar6wWiejskich
t

"

z dnia 26 listopada2012
w sprawie zaopiniowaniaprojektu zmian w Planie dzia\ana Krajowej Sieci Obszar6w
Wiejskichna lata2012-20I 3

N a p o d s t a w i e $ 8 u st.7 w zw .z$ g ust.2r ozpor uqdzeniaPr ezesaRadyM inistr6w z dni al S
marca 2009 r. w sprawiekrajowej sieci obszar6wwiejskich (Dz. U. Nr 53, poz. 436 oraz
nr 47 Ministra Rolnictwai RozwojuWsi z dnia
220t2 poz.llll) oraz $ 3 pkt 2 zarzqdzenia
20 marca2009r. w sprawiepowolaniaGrupy Roboczejdo sprawKrajowej Sieci Obszar6w
Wiejskich, Grupa Robocza do spraw Krajowej Sieci Obszar6wWiejskich uchwala, co
nastgpuje:

$ 1
1.GrupaRoboczado sprawKrajowej Sieci Obszar6wWiejskichpozytywnieopiniujeprojekt
zmiarryw PlaniedzialaniaKrajowejSieciObszar6wWiejskichna lata20l2-2013.
2. Projekt zmiany,o k16rymmowa w ust. I stanowi zalqcznikdo uchwaty.

$2
Uchwalawchodziw Zyciez dniempodjgcia.

Przewodniczqca
G*py Roboczejdo spraw
KrajowejSieciObszar6wWiejskich

ZofraSz-alczyk

Uzasadnienie
do projektu UchwalyNr 39,p"rpy Roboczejdo spraw Krajowej Sieci
Obszar6wWiejskichz dnia 26 listopada 2012'r.
Zgodniez $ 9 ust. 1 i)

rozporzqdzeniaPrbzesa
Rady Ministr6w z dnia 18 marca 2009r.

w sprawie krajowej sieci obszar6w wiejskich (Dz. U. Nr 53, poz. 436 oraz
z 2012 poz.Ill1), plan dzialaniamohebyc zmienianyi do zmianyplanu dzialaniaprzepisy
$ 8 stosujesigodpowiednio.
Zgodniez $ 8 ust. 7 rozporzqdzenia,SekretariatCentralny zasipgaopinii grupy roboczejna
temat projektu planu dzialania, w przypadku gdy zostala powolana. Zgodnie $ 3 pkt 2
zarzqdzenia
nr 47 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie
powolaniaGrupy Roboczejdo sprawKrajowej Sieci Obszar6wWiejskich,do zadafiGrupy
nale?y w szczeg6lnoSciopiniowanie projekt6w plan6w dzia\ania KSOW, w tym
rekomendacjadzialafi
do realizacjiw ramachPlanudzialaniaKSOW.
Projekt zmiarry planu dzialaria KSOW na lata 2012-2013 zostal opracowanyw oparciu
o projekt zmiarry planu dzialania w zakresie sekretariat6w regionalnych KSOW
nastgpuj4cych
wojew6dztw:dolnoSl4skiego,
lubelskiego,
malopolskiego
i pomorskiego.
Zmiany planu dzialaniaKSOW w czgScimerytorycznejdotycz4gl6wnie doprecyzowania
nazw zadaA i doprecyzowaniaharmonogramu realizacji, natomiast zmiarry finansowe
v'rynrkqqzkoniecznoSci
dostosowania
do potrzebzwiqzanychzjego realizacjqr.
Zmiany poszczeg6lnychplan6w dzialaria KSOW na lata 2012-2013 powyZszych
sekretariat6w
regionalnychKSOW, zostalyprzyjgteUchwalamiZarzqd6wWojew6dztw,tj,:
o Uchwala Nr 3030AV|I2 Zarzqdu Wojew6dztwa DolnoSlQskiegoz dnia 16
paldziemika2}l2 r.
o Uchwalq Nr CXXXIll27I6l20l2 ZarzqduWojew6dztwaLubelskiegoz dnia 25
wrzeSnia2012r.
o UchwalaNrll25il2ZarzqduWojew6dawaMalopolskiego
zdnia 18wrzeSnia2012r.
o UchwalaNr 1064/175112
ZarzqduWojew6dztwaPomorskiegoz dnia4 wrzefinia2}l2
roku.

Indykatywnybudzetplanudzia\aniaKsow nalata20l2-20l3 pozostajebezzmian.

